รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอ่างทอง (ก.บ.จ.อท.) ครั้งที่ 3/2565
วันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
***********************
ผูม้ าประชุม
1. นางสาวเอกรัตน์
2. นายศักดิ์ดา
3. นายปริญญา
4. นายวุฒิพงษ์
5. พ.อ.ณัฐพงศ์
6. นายนธี
7. พ.ต.อ.มงคล
8. นางสมรัตน์
9. นางอโนชา
10. นางวาสนา
11. นางณัฐธัญ
12. นางสาวสิการย์
13. นางเพ็ญศิริ
14. นายมงคล
15. นายศักดิ์ชัย
16. นางสาวพรทิพย์
17. นายทนงศักดิ์
18. นางประภาวดี
19. นายจิรทีปต์
20. นายกลวัชร
21. นายอนันต์
22. นางสาวนฎฐพร
23. นางสาวขนิษฐา
24. นายประสงค์
25. นายสมพงษ์
26. สิบเอกณรงค์
27. นายมังกร
28. นายบุญเสริม
29. นายวินัย
30. นายจาเนียร
31. นางปัญจมาศ

นาคาคง
บรรดาศักดิ์
เขมะชิต
สุภัควนิช
วานิกร
ชุ่มเกษร
ภูวประภาชาติ
สุคนธ์สราญ
สุวรรณภาพ
ทองจันทร์
กาหลง
เฟื่องฟุ้ง
ประไพพิทยาคุณ
ศุภนัตร์
เสนาพรหม
มีศักดิ์
ศรีวิเชียร
แซ่โค้ว
ทวีสุข
บุญกระจ่าง
สุขสุมิตร
คงมีทรัพย์
สุขแสงจันทร์
กลัดแก้ว
คงแช่มดี
แจ่มจารูญ
ศรีโหมด
หนูทอง
บุญศรี
ชวลิต
เด็ดแก้ว

ผู้ไม่มาประชุม
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
2. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง (ประธาน)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
ปลัดจังหวัดอ่างทอง
หัวหน้าสานักงานจังหวัดอ่างทอง
รอง ผอ.รมน.จว.อท. (ฝ่ายทหาร)
อัยการจังหวัดอ่างทอง
แทน ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดอ่างทอง
แทน ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
คลังจังหวัดอ่างทอง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
พาณิชย์จังหวัดอ่างทอง
แรงงานจังหวัดอ่างทอง
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
แทน นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง
นายกเทศมนตรีตาบลแสวงหา
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลราชสถิตย์
แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง
แทน ประธานหอการค้าจังหวัดอ่างทอง
แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
ภาคประชาสังคมอาเภอเมืองอ่างทอง
ภาคประชาสังคมอาเภอวิเศษชัยชาญ
ภาคประชาสังคมอาเภอโพธิ์ทอง
ภาคประชาสังคมอาเภอป่าโมก
ภาคประชาสังคมอาเภอไชโย
ภาคประชาสังคมอาเภอแสวงหา
ภาคประชาสังคมอาเภอสามโก้
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สานักงานจังหวัดอ่างทอง
ติดราชการ
ติดราชการ

-๒3. ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ติดราชการ
จังหวัดอ่างทอง
4. อุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
ติดราชการ
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. นายจิรพงศ์
ใจคะจัด
พลังงานจังหวัดอ่างทอง
2. นางเรณุดา
บุพศิริ
แทน เกษตรจังหวัดอ่างทอง
3. นายธีระพล
จิตระวัง
แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงอ่างทอง
4. นายศิโรจน์
ลิขิตวรรณการ แทน ผู้อานวยการโครงการชลประทานอ่างทอง
5. นางสาวมณฑิรา
อยู่สนิท
นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ
6. นางวีรวรรณ
ดัดเพ็ชร
ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง
7. นายวีระพงศ์
จันทร
เจ้าพนักงานราชทัณฑ์
8. นางสาวกนกวรรณ
เชยชม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
9. นายจักรพันธ์
รัตนเสถียร
นายอาเภอไชโย
10. นางวารุณี
สมภูเวียง
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
11. นางสาวกฤติยา
ศศะภูริ
พนักงานทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงานกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
สานักงานจังหวัดอ่างทอง
เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
ประธาน
จังหวัดอ่างทองได้กาหนดจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
จังหวัดอ่างทอง (ก.บ.จ.อท.) ครั้งที่ 3/2565 ในวันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 เพื่อขอ
ความเห็นชอบการขอใช้เงินงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ของจังหวัดอ่ างทอง เพื่ อดาเนิ นโครงการส ารอง Y2 และขอความเห็ นชอบ
ข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับ การสนับ สนุนเงิน กองทุน เพื่อส่ งเสริมการอนุรักษ์ พลั งงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองติดราชการ จึงมอบหมายให้ นางสาวเอกรัตน์
นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการประชุม
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
ประธาน
มอบฝ่ายเลขานุการ
หัวหน้าสานักงานจังหวัดอ่างทอง จั งหวั ด อ่ างทองได้ จั ดประชุ มคณะกรรมการบริ ห ารงานจั งหวั ดแบบบู รณาการ
จั งหวั ดอ่ างทอง (ก.บ.จ.อท.) ครั้ งที่ 2/2565 เมื่ อวั น ศุ กร์ ที่ 4 กุ มภาพั น ธ์ 2565
ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทารายงานการประชุมเรียบร้อย มีจานวน 9 หน้า และได้นาเข้าระบบ
รับ รองรายงานการประชุมผ่านทางเว็บไซต์จังหวัดอ่างทอง www.angthong.go.th หัวข้อ
“ระบบสารสนเทศ” (ระบบรับรองรายงานการประชุ ม) เพื่ อให้ คณะกรรมการ/ผู้ เข้ าร่วม
ประชุมตรวจสอบและเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ส่ว นราชการได้ใช้ป ระโยชน์ในการ
ดาเนิน งานตามนโยบายและข้อ สั่งการจากการประชุม จากระบบรับรองรายงานการ
ประชุมไม่ปรากฏว่ามีผู้ขอแก้ไขรายงานการประชุม โดยมีผู้เข้ารับรองการประชุม จานวน
34 ราย จากคณะกรรมการฯ จานวน 35 ราย
มติที่ประชุม
รับ รองรายงานการประชุม คณะกรรมการบริห ารงานจัง หวัด แบบบูร ณาการ
จังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

-๓ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อทราบ
3.1 ผลการดาเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 (งบพัฒนาจังหวัด/งบกลุ่มจังหวัด)

ประธาน

มอบฝ่ายเลขานุการ

หัวหน้าสานักงานจังหวัดอ่างทอง (1) งบพัฒนาจังหวัด
จั งหวั ดอ่ างทองได้ รั บการจั ดสรรงบประมาณ รวมทั้ งสิ้ น 103,568,000 บาท
(หนึ่ งร้ อยสามล้ านห้ าแสนหกหมื่ นแปดพั นบาทถ้ วน) มี โครงการจ านวนทั้ งสิ้ น 5 โครงการ
24 กิจกรรม ดังนี้
รายการ
งบลงทุน
งบดาเนินงาน
งบบริหารจัดการ
รวม

ได้รบั จัดสรร (บาท)
86,700,000
8,868,000
8,000,000
103,568,000

ร้อยละ
83.17
8.56
7.60
100

* รายการงบลงทุน จานวน 6 กิจกรรม
หน่วยงาน

กิจกรรม

แขวงทางหลวง
อ่างทอง

1.ปรับปรุงแบ่งทิศทางการจราจร
เพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 309
ตอน บางเสด็จ - แยกที่ดิน ระหว่าง
กม.41+600 - กม. 44+100 ระยะทาง 2.5 กม.
2.เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
ทางหลวงหมายเลข 3064 ตอน อ่างทอง ปากดง ระหว่างกม.24+697 - กม.26+797
ระยะทาง 2.100 กม.
1.ปรับปรุงสะพานข้ามคลองล้น
ตาบลบ้านอิฐ อาเภอเมืองอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง
2.ปรับปรุงสะพานข้ามคลองหลักแก้ว
อาเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

โครงการ
ชลประทาน
อ่างทอง

3.ขุดลอกคลองสาหร่าย ตาบลจาลอง
อาเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
4.ขุดลอกคลองตรีณรงค์ ตาบลตรีณรงค์
อาเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
รวม 6 กิจกรรม งบประมาณรวมทั้งสิน้

งบประมาณ
(บาท)
21,000,000

งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
(เหลือจ่าย)
301,000 - อนุมัติโครงการแล้ว
- ลงนามสัญญาจ้างแล้ว

เริ่มต้น 26 มี.ค. 65
สิ้นสุด 21 ต.ค. 65
วงเงินสัญญาจ้าง
20,699,000

41,700,000

100,000 - อนุมัติโครงการแล้ว

- ลงนามสัญญาจ้างแล้ว

เริ่มต้น 5 เม.ย. 65
สิ้นสุด 31 ต.ค. 65
วงเงินสัญญาจ้าง
41,600,000

3,000,000

7,047.65 - เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

เริ่มต้น 17 ธ.ค. 64
สิ้นสุด 15 เม.ย. 65
วงเงินสัญญาจ้าง
2,992,952.35

3,000,000

35,882.61 - ดาเนินการแล้ว

ผลงาน 100 %
- อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

เริ่มต้น 23 ธ.ค. 64
สิ้นสุด 21 เม.ย. 65
วงเงินสัญญาจ้าง
2,964,117.39

8,000,000

4,225.12 - เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

เริ่มต้น 23 ธ.ค. 64
สิ้นสุด 22 มี.ค. 65
วงเงินสัญญาจ้าง
7,995,774.88

10,000,000

10,293.90 - เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

เริ่มต้น 23 ธ.ค. 64
สิ้นสุด 22 มี.ค. 65
วงเงินสัญญาจ้าง
9,989,706.1

86,700,000

458,449.28

บาท

-๔* รายการงบดาเนินงาน จานวน 18 กิจกรรม
หน่วยงาน

กิจกรรม
1.ประกวดกิจกรรมและ
ขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์
TO BE NUMBER ONE

สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดอ่างทอง

สานักงาน
สวัสดิการและ
คุม้ ครองแรงงาน
จังหวัดอ่างทอง

1.ประกวดกิจกรรมและ
ขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์
TO BE NUMBER ONE
(มิถุนายน 2565)
2.การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
(29 เมษายน 2565)

332,070
(ได้รับงบประมาณ
เพิ่มเติมจากการโอน
เปลี่ยนแปลง)

สนง.การท่องเทีย่ ว
และกีฬาจังหวัด

อาเภอป่าโมก
สนง.การท่องเทีย่ ว
และกีฬาจังหวัด

อาเภอโพธิ์ทอง
สนง.การท่องเทีย่ ว
และกีฬาจังหวัด

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

อยู่ระหว่างแก้ไข
โครงการ

- ดาเนินการแล้ว
3 กิจกรรม
- คงเหลือ 114,800บาท
ประกวด TO BE NUMBER
ONE ระดับภาค
- เหลืออีก 2 กิจกรรม
1) ประกวดระดับภาค
3 พฤษภาคม 65
2) ประชุม คกก.
อีก 2 ครั้ง
-คาดว่าเบิกจ่ายเสร็จสิ้น
เดือนพฤษภาคม 65
- ประกวดระดับประเทศ
13-15 กรกฎาคม 65

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

- ป รั บ แ ผน ม าจั ด งา น
ในช่วงเดือนเมษายน
- ด าเนิ น การที่ โ รงเรี ย น
สตรีอ่างทอง

140,000

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

- ตรวจรับพัสดุ และ
เบิกจ่ายแล้ว 22,240.- กิจกรรม 1,2,3
ดาเนินการแล้ว
อยู่ระหว่างส่งเบิก
- คงเหลือ กิจกรรม 4

373,500

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

- ฝึกอบรมเดือนเมษายน
- รอสถานการณ์โควิด
คลี่คลาย
- เบิกจ่ายแล้ว 56,849.-

3.1 จัดซื้อพัสดุ (มีนาคม 2565)
3.2 จัดศูนย์การเรียนรู้ (ด้านพืช)
(เม.ย.65 - มิ.ย.65)
3.3 จัดศูนย์การเรียนรู้
(ด้านประมงและปศุสัตว์)
(เม.ย.65 - มิ.ย.65)
3.4 บริหารจัดการโครงการ
(ม.ค. 65 - ส.ค 65)

4.ส่งเสริมและพัฒนาฟาร์ม
ตัวอย่างฯ สีบัวทอง

ผลการดาเนินงาน

150,000

4.1 จัดซื้อพัสดุ (มีนาคม 2565)
4.2 ส่งเสริมเยาวชนรุ่นใหม่
สู่เกษตรพอเพียง (เมษายน 2565)

อาเภอป่าโมก

สถานะโครงการ

เบิกจ่ายแล้ว
399,700 บาท

1.1 ประกวดจังหวัด/ชมรม
TO BE NUMBER ONE ระดับภาค
(มีนาคม 2565)
1.2 ประกวดจังหวัด TO BE NUMBER
ONE ระดับประเทศ (มิถุนายน 2565)
1.3 ประชุมคณะกรรมการ
(มีนาคม 2565 และกรกฎาคม 2565)

3.ส่งเสริมและพัฒนาฟาร์ม
ตัวอย่างฯ หนองระหารจีน

สานักงาน
เกษตรและ
สหกรณ์จงั หวัด
อ่างทอง

งบประมาณ
(บาท)
514,500

5.งานราลึกสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช (18 – 19 มกราคม 2565)

500,000

- ดาเนินการแล้ว - เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

6.งานสดุดีวีรชนพันท้ายนรสิงห์
(10 - 11 กุมภาพันธ์ 2565)

500,000

- ดาเนินการแล้ว - เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

7.งานเทศกาลไหว้พระนอน
วัดขุนอินทประมูล

500,000

อยู่ระหว่างจัดทา ใน งา น จ ะ มี กิ จ ก ร ร ม
เอกสารโครงการ บ วงสรวงกั บ กิ จ ก รรม

ช่วงที่ 1 วันมาฆบูชา (ยกเลิกจัดกิจกรรม)
ช่วงที่ 2 วันวิสาขบูชา
(6 พ.ค. 2565)
ช่วงที่ 3 วันอาสาหบูชา
(13-14 ก.ค. 2565)

ประชาสัมพันธ์

-๕หน่วยงาน
อาเภอแสวงหา
สนง.การท่องเทีย่ ว
และกีฬาจังหวัด

กิจกรรม
8.งานสดุดีวีรชนคนแสวงหา
(11-13 มีนาคม พ.ศ.2565)

อาเภอวิเศษชัยชาญ

9.งานราลึกวีรชน
สนง.การท่องเทีย่ วและ แขวงเมืองวิเศษไชยชาญ
กีฬาจังหวัด
(24 - 26 มีนาคม 2565)
อาเภอไชโย
10.งานมหกรรมลิเกและ
สนง.การท่องเทีย่ ว
ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง
และกีฬาจังหวัด
(16-20 เมษายน 2565)
อาเภอไชโย
สนง.การท่องเทีย่ ว
และกีฬาจังหวัด

อาเภอไชโย
สนง.การท่องเทีย่ ว
และกีฬาจังหวัด

อาเภอป่าโมก
สนง.การท่องเทีย่ ว
และกีฬาจังหวัด

ที่ทาการปกครอง
จังหวัดอ่างทอง

11.งานราลึกสมเด็จ
พระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)
(21-24 มิถุนายน 2565)
12.งานเทศกาลกินผัดไทย
ไหว้พระสมเด็จเกษไชโย
(21-24 มิถุนายน 2565)
13.งานมหกรรมกลองนานาชาติ
(22-26 สิงหาคม 2565)

งบประมาณ
(บาท)
500,000

- ดาเนินการแล้ว - อยู่ระหว่างจัดทาเอกสาร

500,000

- ดาเนินการแล้ว - อยู่ระหว่างจัดทาเอกสาร

สนง.การท่องเทีย่ ว
และกีฬาจังหวัด

ที่ทาการปกครอง
จังหวัดอ่างทอง
สนง.การท่องเทีย่ ว
และกีฬาจังหวัด

อาเภอวิเศษชัยชาญ

ผลการดาเนินงาน
เบิกจ่าย

เบิกจ่าย

1,000,000

อนุมัติ
โครงการแล้ว

500,000

อนุมัติ
โครงการแล้ว

200,000

อนุมัติ
โครงการแล้ว

- รอเวลาดาเนินการ

1,000,000

อยู่ระหว่าง
จัดทาเอกสาร
โครงการ
อยู่ระหว่าง
จัดทาเอกสาร
โครงการ

จัดงานที่ หมู่ที่ 6
ตาบลเอกราช

- อปท. ในพื้นที่จัดเพิ่ม 4 วัน
- จัดทาแผนผังกิจกรรมครบ
9 วันแล้ว
- อยู่ระหว่างดาเนินการ
- รอเวลาดาเนินการ

14.งานราลึกรัชกาลที่ 9
(5-7 สิงหาคม 2565)

500,000

15. มหกรรมของดีเมืองอ่างทอง
งานมหกรรมกินปลาใหญ่
กินไข่นกกระทา กินผักปลอดภัย
(18-19 มีนาคม 2565)
16.งานราลึกเสด็จประพาส
ต้นล้นเกล้ารัชกาลที่ 5
(5-7 สิงหาคม 2565)

500,000

500,000

อยู่ระหว่าง
จัดทาเอกสาร
โครงการ

17.จัดงานราลึกขุนรองปลัดชู

400,000

ยกเลิกโครงการ นาไปดาเนินการY2 แล้ว

590,000

- ดาเนินการแล้ว
- อยู่ระหว่าง
เบิกจ่าย
บาท

สนง.การท่องเทีย่ ว
และกีฬาจังหวัด

ที่ทาการปกครอง
จังหวัดอ่างทอง

สถานะโครงการ

- ดาเนินการแล้ว - เบิกจ่ายภายใน มี.ค. 65

- เบิกจ่ายแล้ว 470,000 บาท
- คงเหลือ 30,000 บาท

สนง.การท่องเทีย่ ว
และกีฬาจังหวัด

สนง.เกษตรและ
18.งานเกษตรและของดีเมือง
สหกรณ์จงั หวัด
อ่างทอง
(28 ม.ค. 2565 - 6 ก.พ. 2565)
อ่างทอง
รวม 18 กิจกรรม งบประมาณรวมทัง้ สิน้

8,868,000

จานวน 322,070 บาท
คงเหลือดาเนินการได้อีก
77,930 บาท
เบิกจ่ายแล้ว 401,615 บาท
คงเหลือ 188,385 บาท

- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ณ วันที่ 8 เมษายน 2565)
เบิ กจ่ ายแล้ ว จ านวน 26,870,933.66 บาท (ยี่ สิ บหกล้ านแปดแสนเจ็ ดหมื่ น
เก้ าร้ อ ยสามสิ บ สามบาทหกสิ บ หกสตางค์ ) คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 25.95 แบ่ งเป็ น งบลงทุ น
20,978,433.33 บาท งบด าเนิ น งาน 2,350,404.00 บาท งบบริ ห ารจั ด การ
3,542,096.33 บาท

-๖(2) งบพัฒนากลุ่มจังหวัด
ได้รั บ จั ด สรร งบประมาณ 101,343,000 บาท (หนึ่ งร้อยเอ็ดล้ านสามแสน
สี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) มีโครงการจานวนทั้งสิ้น 4 โครงการ 4 กิจกรรม ดังนี้
รายการ
งบลงทุน
งบดาเนินงาน
รวม

ได้รบั จัดสรร (บาท)
100,000,000
1,343,000
101,343,000

ร้อยละ
98.67
1.33
100

* รายการงบลงทุน 3 กิจกรรมย่อย อนุมัติโครงการแล้ว
หน่วยงาน

งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
(บาท)
25,000,000 - อนุมัติโครงการแล้ว

กิจกรรม

1.ปรั บ ปรุ ง การแบ่ ง ทิ ศ ทางการจราจรเพื่ อ ความ
ปลอดภั ย ทางหลวงหมายเลข 3195 ตอนควบคุ ม
0201 ต อน ล าด ต าล -วิ เ ศ ษ ชั ย ชาญ ระ ห ว่ า ง
18+900-กม.22+100 ตาบลอบทม อาเภอสามโก้
จังหวัดอ่างทอง ระยะทาง 3.200 กิโลเมตร
แขวงทาง 2.งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3501
หลวงอ่างทอง ตอนควบคุม 0100 อ่างทอง-บางหลวงโดด ตอน 1
ระหว่ า ง กม.0+000-กม.6+000 อ าเภอเมื อ ง
อ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ระยะทาง 6.000 ก.ม.
โครงการ
ชลประทาน
อ่างทอง

(งาน 210วัน)

45,000,000
(งาน 210วัน)
เริ่มต้น 5 เม.ย. 65
สิ้นสุด 31 ต.ค. 65
วงเงินสัญญาจ้าง
44,970,000
เหลือจ่าย 30,000

3.ปรับปรุงถนนคันคลองพร้อมลาดยางแอสฟัลติกส์
ค อ น ก รี ต เชื่ อ ม ต่ อ อุ ท ย าน ส วรรค์ อ่ างท อ ง
หนองเจ็ ด เส้ น - ทั บ น้ า ฝั่ ง ขวา ต าบลสายทอง
อาเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
รวม 3 กิจกรรม งบประมาณรวมทั้งสิน้

- ประกาศผู้ชนะประกวดราคา
วันที่ 30 มีนาคม 65
- รอพ้นระยะเวลาอุทธรณ์
- ผู้รับจ้างลงนาม
21 เมษายน 2565
- อนุมัติโครงการแล้ว
- ลงนามสัญญาแล้ว

30,000,000 - ลงนามสัญญาแล้ว
วงเงินสัญญาจ้าง
29,906,000
เหลือจ่าย 94,000

- เริ่มนับอายุสัญญา 4 มี.ค. 65
- ผลงาน 5 %

100,000,000 บาท

* รายการงบดาเนินงาน 3 กิจกรรมย่อย อนุมัติโครงการแล้ว
หน่วยงาน
สนง.เกษตร
จังหวัด

กิจกรรม
1.ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
(ด้านพืช)

(ลพบุรเี ป็นเจ้าภาพหลัก)

สนง.เกษตร
จังหวัด
(ลพบุรเี ป็นเจ้าภาพหลัก

สนง.ปศุสตั ว์
จังหวัด
(สระบุรเี ป็นเจ้าภาพหลัก)

2.การเพิ่มศักยภาพการสร้างมูลค่า
จากไร่นาสู่สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
เพื่อสร้างรายได้
3.ส่งเสริมการเลี้ยงแพะเพื่อการค้าและ
การส่งออก

งบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม/ผลการดาเนินงาน
(บาท)
739,400 - โครงการได้รับการอนุมัติจากกลุ่มจังหวัดแล้ว
- อยู่ระหว่างดาเนินการ
- จัดอบรมฯ จานวน 11 รุ่น
410,600 - โครงการได้รับการอนุมัติจากกลุ่มจังหวัดแล้ว
- อยู่ระหว่างดาเนินการ
- จัดรณรงค์งดเผา จานวน 7 จุด
เดือนพ.ค. 2565
193,000 - ดาเนินกิจกรรม 1,2 และ 3 เรียบร้อยแล้ว
- อยู่ระหว่างจัดทาเอกสารเบิกจ่าย

3.1 อบรมเทคโนโลยีการแปรรูป (17-18 มี.ค. 65)
3.2 ศึกษาดูงาน จ.สิงห์บุรี (12 มี.ค. 65)
3.3 งานมหกรรมแพะ จ.สิงห์บุรี (12 มี.ค. 65)
3.4 อบรมเกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทา
มาตรฐานฟาร์ม (28-29 เม.ย. 65)

- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ณ วันที่ 8 เมษายน 2565) – ไม่มี จึงนาเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ และแจ้งหน่วยงานดาเนินการเร่งรัดการดาเนินโครงการ

-๗3.2 ปฏิทินกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
ประธาน

มอบฝ่ายเลขานุการ

หัว หน้าส านัก งานจังหวัด อ่างทอง จังหวัดอ่างทอง กาหนดจัดปฏิทินกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างเดือนเมษายน – เดือนสิงหาคม ดังนี้
ที่
1

6

ชื่อกิจกรรม
งานมหกรรมลิเกและศิลปวัฒนธรรม
จังหวัดอ่างทอง
งานเทศกาลไหว้พระนอนวัดขุนอินทประมูล
(วันวิสาขบูชา) (วันอาสาฬหบูชา)
งานราลึกสมเด็จพระพุฒาจารย์
(โต พรหมรังสี)
เทศกาลกินผัดไทย
ไหว้พระสมเด็จเกษไชโย
จัดงานราลึกเสด็จประพาสต้นล้นเกล้า
รัชกาลที่ 5
จัดงานราลึกรัชกาลที่ 9

7

มหกรรมกลองนานาชาติและพิธีไหว้ครูกลอง

2
3
4
5

กาหนดจัดงาน
สถานทีด่ าเนินการ
16-24 เมษายน 2565 วัดไชยภูมิ อำเภอไชโย

หน่วยงานดาเนินการ
อาเภอไชโย
สนง.การท่องเที่ยวฯ

15 พฤษภาคม 2565 วัดขุนอินทประมูล
13 กรกฎาคม 2565 อาเภอโพธิ์ทอง
21-24 มิถนุ ายน 2565 วัดไชโยวรวิหาร อาเภอไชโย

อาเภอโพธิ์ทอง
สนง.การท่องเที่ยวฯ

21-24 มิถนุ ายน 2565 วัดไชโยวรวิหาร อาเภอไชโย

อาเภอไชโย
สนง.การท่องเที่ยวฯ

อาเภอไชโย
สนง.การท่องเที่ยวฯ

5-7 สิงหาคม 2565

บริเวณหน้าศาลากลาง
จังหวัดอ่างทอง

ที่ทาการปกครองฯ
สนง.การท่องเที่ยวฯ

5-7 สิงหาคม 2565

บริเวณหน้าศาลากลาง
จังหวัดอ่างทอง
บริเวณหมู่บ้านปากน้า

ที่ทาการปกครองฯ
สนง.การท่องเที่ยวฯ
อาเภอป่าโมก
สนง.การท่องเที่ยวฯ

22-26 สิงหาคม 2565

จึงนาเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
ประธาน

มติที่ประชุม

ผู้ว่าราชการจังหวัดมีนโยบายให้ทางจังหวัดจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
เพื ่อ กระตุ้ น เศรษฐกิ จ ให้ พี่ น้ อ งชาวจั ง หวั ด อ่ า งทอง โดยให้ ด าเนิ น การตามมาตรการ
เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งดาเนินการ
ให้มีการฉีดวัคซีนในพื้นที่ดาเนินการด้วย
รับทราบ
3.3 โครงการตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2566
(งบพัฒนาจังหวัด/งบพัฒนากลุ่มจังหวัด)

ประธาน

มอบฝ่ายเลขานุการ

หัว หน้ าส านั ก งานจังหวัด อ่างทอง จั งหวัดอ่างทองเสนอขอรับ การจั ดสรรงบประมาณตามกรอบวงเงิน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามเกณฑ์ ก.บ.ภ. ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ดังนี้
 งบพัฒนำจังหวัด 
จังหวัดอ่ำงทอง เสนอขอรับจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยงบพัฒนำจังหวัด ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2566 จานวน 419,642,000 บาท (สี่ร้อยสิบเก้าล้านหกแสนสี่หมื่น
สองพัน บาทถ้วน) ส านักงบประมาณ ได้พิจารณาให้ ความเห็ นชอบร่างพระราชบัญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้
เห็นควรสนับสนุนงบประมาณภายในกรอบวงเงิน (Y1) จานวน 171,144,000 บาท
เห็นควรสนับสนุนงบประมาณเกินกรอบวงเงิน (Y2) จานวน 61,795,850 บาท
ไม่ควรสนับสนุนงบประมาณ (Y3) จานวน 186,702,150 บาท

-๘ งบประมาณภายในกรอบวงเงิน (Y1) จานวน 171,144,000 บาท
โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย
ยอดรวมทัง้ 3 ประเด็น
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : พัฒนาเมืองน่าอยู่ สูส่ งั คมมัน่ คง และเป็นสุข
1. โครงการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและสิง่ อานวยความสะดวก
กิจกรรมหลัก 1 : พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและสิง่ อานวยความสะดวก
1 ปรับปรุงการแบ่งทางการจราจรเพือ่ ความปลอดภัย
ทล 309 ตาบลบางปลากด อาเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
2 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่
ทล 309 ที่ กม. 54+000 (แยกโพสะ) ตาบลโพสะ
อาเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
3 โครงการยกระดับมาตรฐานทางหลวงเพื่อส่งเสริมการค้า
การขนส่งสินค้าเกษตรและการท่องเที่ยว จังหวัดอ่างทอง
4 ปรับปรุงคันคลองม่วงเตี้ย ตาบลม่วงเตี้ย อาเภอวิเศษชัยชาญ
จังหวัดอ่างทอง
5 ปรับปรุงคันคลองคาหยาด ตาบลคาหยาด อาเภอโพธิ์ทอง
จังหวัดอ่างทอง
2. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ
กิจกรรมหลัก 1 เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ
1 อบรมสร้างอาสาสมัครซ่อมสร้างบ้านเพื่อคนยากจน (ช่าง 10 หมู่)
3. โครงการส่งเสริมความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
กิจกรรมหลัก 1 บริหารจัดการน้าและสิง่ แวดล้อมชุมชน
1 ปรับปรุงหนองเชิงตะกอน พร้อมอาคารประกอบ
ตาบลจรเข้ร้อง อาเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
2 ปรับปรุงหนองสามง่ามเหนือ พร้อมอาคารประกอบ
ตาบลราชสถิตย์ อาเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
3 ปรับปรุงคันคลองตาจั๊ว-โคกพรหม พร้อมอาคารประกอบ
ตาบลราษฎรพัฒนา อาเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง
4 ปรับปรุงคันคลองหนองหล่ม-ลานช้าง พร้อมอาคารประกอบ
ตาบลห้วยคันแหลน อาเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
5 ปรับปรุงหนองหลวง พร้อมอาคารประกอบ ตาบลบ่อแร่
อาเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
6 ปรับปรุงหนองเกาะใหญ่ พร้อมอาคารประกอบ ตาบลย่านซื่อ
อาเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
7 ปรับปรุงหนองราดตะเพียน พร้อมอาคารประกอบ ตาบลย่านซื่อ
อาเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
8 ปรับปรุงหนองอีล้า พร้อมอาคารประกอบ ตาบลอินทประมูล
อาเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
9 ปรับปรุงหนองคลองล้น พร้อมอาคารประกอบ ตาบลโพสะ
อาเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
10 ปรับปรุงหนองศาลา พร้อมอาคารประกอบ ตาบลเทวราช
อาเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

งบประมาณ (บาท)

หน่วยงาน

163,144,000
152,588,500
105,900,000
105,900,000
21,000,000 แขวงทางหลวงอ่างทอง
50,000,000 แขวงทางหลวงอ่างทอง
9,900,000 แขวงทางหลวงอ่างทอง
10,000,000

โครงการชลประทาน
อ่างทอง

15,000,000

โครงการชลประทาน
อ่างทอง

1,688,500
1,688,500
1,688,500
45,000,000
45,000,000
2,500,000

สนง.พัฒนาสังคมฯ
จังหวัดอ่างทอง

โครงการชลประทาน
อ่างทอง

4,500,000

โครงการชลประทาน
อ่างทอง

6,000,000

โครงการชลประทาน
อ่างทอง

4,000,000

โครงการชลประทาน
อ่างทอง

3,000,000

โครงการชลประทาน
อ่างทอง

5,000,000

โครงการชลประทาน
อ่างทอง

6,000,000

โครงการชลประทาน
อ่างทอง

2,000,000

โครงการชลประทาน
อ่างทอง

3,000,000

โครงการชลประทาน
อ่างทอง

6,000,000

โครงการชลประทาน
อ่างทอง

-๙โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย
11 ปรับปรุงหนองเบิกไพรเล็ก พร้อมอาคารประกอบ
ตาบลไผ่ดาพัฒนา อาเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
สูม่ าตรฐานสากล
1. โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร/และผูป้ ระกอบการภาคการเกษตร
กิจกรรมหลัก 1 พัฒนาศักยภาพเกษตรกรและกลุม่ เกษตรกร
1 พัฒนาศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่และเครือข่ายศูนย์บ่มเพาะ
เกษตรกรรุ่นใหม่สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
2 เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการเกษตรให้แก่กลุ่มยุวเกษตรกร
2. โครงการยกระดับคุณภาพสินค้าการเกษตรและการแปรรูป
กิจกรรมหลัก 1 โครงการยกระดับคุณภาพสินค้าการเกษตร
และการแปรรูป
1 ส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดาริใน
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตาบลสีบัวทอง
อาเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
2 ส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดาริใน
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หนองระหารจีน
ตาบลบ้านอิฐ อาเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
3 ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช (สมุนไพร)
4 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตชีวภัณฑ์อย่างง่ายสาหรับเกษตรกร
5 เสริมสร้างอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การท่องเทีย่ วเชิงเกษตร ประวัตศิ าสตร์ วัฒนธรรม
และวีถชี มุ ชน
1. โครงการพัฒนาช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์
กิจกรรมหลัก 1 โครงการพัฒนาช่องทางการตลาด
และประชาสัมพันธ์เพือ่ การท่องเทีย่ ว
1 งานราลึกรัชกาลที่ 9 พระบารมีปกเกล้าชาวอ่างทอง
2 งานราลึกเสด็จประพาสต้นล้นเกล้ารัชกาลที่ 5
3 งานราลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
4 งานสดุดีวีรชนคนแสวงหา และมหกรรมส้มโอแสวงหา
และสินค้าการเกษตร
5 งานสดุดีวีรชนแขวงเมืองวิเศษชัยชาญ
6 งานเทศกาลไหว้พระนอนวัดขุนอินทประมูล
7 งานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง
8 มหกรรมของดีเมืองอ่างทอง งานมหกรรมกินปลาใหญ่
กินไข่นกกระทา กินผักปลอดภัย
งบบริหารจัดการ
งบประมาณรวมทัง้ สิน้

งบประมาณ (บาท)
3,000,000

หน่วยงาน
โครงการชลประทาน
อ่างทอง

6,465,500
183,000
183,000
92,000
91,000

สนง.เกษตรจังหวัด
อ่างทอง
สนง.เกษตรจังหวัด
อ่างทอง

6,282,500
6,282,500
653,600

สนง.เกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดอ่างทอง

1,050,500

สนง.เกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดอ่างทอง

236,400
210,000
4,132,000

สนง.เกษตรจังหวัด
อ่างทอง
สนง.เกษตรจังหวัด
อ่างทอง
สนง. พัฒนาชุมชน
จังหวัดอ่างทอง

4,090,000
4,090,000
4,090,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
590,000

สนง.การท่องเที่ยวฯ
สนง.การท่องเที่ยวฯ
สนง.การท่องเที่ยวฯ
สนง.การท่องเที่ยวฯ

สนง.การท่องเที่ยวฯ
สนง.การท่องเที่ยวฯ
สนง.เกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
500,000 สนง.การท่องเที่ยวฯ

8,000,000
171,144,000

-๑๐ งบพัฒนำกลุ่มจังหวัด 
จั งหวัด อ่างทอง เสนอขอรับ จัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบพั ฒ นากลุ่ ม จังหวัด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จานวน 85,482,500 บาท (แปดสิบห้าล้านสี่แสน
แปดหมื่ น สองพั น ห้ าร้ อ ยบาทถ้ ว น) ส านั ก งบประมาณ ได้ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบ
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้
เห็นควรสนับสนุนงบประมาณภายในกรอบวงเงิน (Y1) จานวน 59,400,000 บาท
เห็นควรสนับสนุนงบประมาณเกินกรอบวงเงิน (Y2) จานวน 26,022,500 บาท
ไม่ควรสนับสนุนงบประมาณ (Y3) จานวน 60,000 บาท (สานักงานเกษตรจังหวัด
ลพบุรีเป็นเจ้าภาพหลัก)
 งบประมาณภายในกรอบวงเงิน (Y1) จานวน 59,400,000 บาท
โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย
รวมทัง้ สิน้
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 สร้างฐานการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเพือ่ สุขภาพ
มูลค่าสูงทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
โครงการส่งเสริมและพัฒนาความเป็นผูป้ ระกอบการเชิงสร้างสรรค์อจั ฉริยะ
(Reskill-UpSkilll-Newskill)
กิจกรรมหลัก ยกระดับและสร้างผูป้ ระกอบการทุกช่วงวัยสูเ่ ศรษฐกิจยุคใหม่
กิจกรรมย่อยที่ 1) พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP
และของดีลมุ่ น้าเจ้าพระยา
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 เพิม่ มูลค่าห่วงโซ่อปุ ทานอุตสาหกรรมและการบริการ
ในอนาคต
โครงการยกระดับการบริหารจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อปุ ทานอุตสาหกรรม
และบริการในอนาคต
กิจกรรมหลัก เชือ่ มโยงเส้นทางไปสูพ่ นื้ ทีร่ ะเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC
และกลุม่ จังหวัด
กิจกรรมย่อยที่ 1) งานบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 3501
ตอน อ่างทอง - บางหลวงโดด ตาบลป่าโมก อาเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
ระหว่าง กม.10+137 - กม.12+237 (จุดกลับรถใต้สะพาน)
กิจกรรมย่อยที่ 3) ปรับปรุงคันคลองระบายใหญ่สุพรรณ 3 ฝั่งซ้าย
ระยะที่ 1 ตาบลสาวร้องไห้ อาเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

งบประมาณ
59,400,000
4,400,000

หน่วยดาเนินการ

4,400,000
4,400,000
4,400,000 สานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดอ่างทอง

55,000,000
55,000,000
55,000,000
25,000,000 แขวงทางหลวงอ่างทอง
30,000,000

โครงการชลประทาน
อ่างทอง

จึงนาเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4

รับทราบ
เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การขอใช้ เ งิ น งบประมาณโครงการตามแผนป ฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดอ่างทอง เพื่อดาเนินโครงการสารอง Y2

ประธาน

มอบฝ่ายเลขานุการ

หัวหน้าสานักงานจังหวัดอ่างทอง จั ง หวั ด อ่ า งทอง มี เงิ น งบประมาณเหลื อ จ่ า ยจากการก่ อ หนี้ ผู ก พั น และเงิ น
งบประมาณหมดความจาเป็ น จากการที่ ไม่ส ามารถดาเนินโครงการได้ จานวน 7 โครงการ
งบประมาณรวม 536,379.28 บาท (ห้าแสนสามหมื่น หกพั น สามร้อ ยเจ็ด สิบ เก้าบาท
ยี่สิบแปดสตางค์) ภายใต้ผลผลิต ดังนี้

-๑๑ผลผลิต
ผลผลิต : โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ผลผลิต : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ
รวม 3 ผลผลิต

งบประมาณ (บาท)
443,930.26
14,519.02
77,930.00
536,379.28

ผลผลิต : โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต งบประมาณ 443,930.26 บาท
ที่
โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและสิง่ อานวยความสะดวก
กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการคมนาคม
ให้มีมาตรฐานและครอบคลุม
กิจกรรมย่อย: โครงการปรับปรุงแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความ
ปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 309 ตอน บางเสด็จ - แยกที่ดิน
ระหว่างกม.41+600 - กม.44+100 ระยะทาง 2.500 กม.
หน่วยงานดาเนินการ: แขวงทางหลวงอ่างทอง
2. โครงการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและสิง่ อานวยความสะดวก
กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการคมนาคม
ให้มีมาตรฐานและครอบคลุม
กิจกรรมย่อย: โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวง
หมายเลข 3064 ตอน อ่างทอง -ปากดง ระหว่าง
กม. 24+697 - กม. 26+797 ระยะทาง 2.100 กม.
หน่วยงานดาเนินการ: แขวงทางหลวงอ่างทอง
3. โครงการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและสิง่ อานวยความสะดวก
กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการคมนาคม
ให้มีมาตรฐานและครอบคลุม
กิจกรรมย่อย: โครงการปรับปรุงสะพานข้ามคลองล้น
ตาบลบ้านอิฐ อาเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
หน่วยงานดาเนินการ: โครงการชลประทานอ่างทอง
4. โครงการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและสิง่ อานวยความสะดวก
กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการคมนาคม
ให้มีมาตรฐานและครอบคลุม
กิจกรรมย่อย: โครงการปรับปรุงสะพานข้ามคลองหลักแก้ว
อาเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
หน่วยงานดาเนินการ: โครงการชลประทานอ่างทอง
รวม 4 โครงการ

งบประมาณ (บาท)
หมายเหตุ
301,000.00 เหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน

100,000.00 เหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน

7,047.65 เหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน

35,882.61 เหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน

443,930.26

ผลผลิ ต : โครงการบริ ห ารจั ด การด้ านทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม
งบประมาณ 14,519.02 บาท
ที่
โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการบริหารจัดการน้า และสิง่ แวดล้อมชุมชน
กิจกรรมหลัก : บริหารจัดการน้าอย่างยั่งยืน
กิจกรรมย่อย: โครงการขุดลอกคลองสาหร่าย ตาบลจาลอง
อาเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
หน่วยงานดาเนินการ: โครงการชลประทานอ่างทอง

งบประมาณ (บาท)
หมายเหตุ
4,225.12 เหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน

-๑๒ที่

โครงการ/กิจกรรม
2. โครงการบริหารจัดการน้า และสิง่ แวดล้อมชุมชน
กิจกรรมหลัก : บริหารจัดการน้าอย่างยั่งยืน
กิจกรรมย่อย: โครงการขุดลอกคลองตรีณรงค์
ตาบลตรีณรงค์ อาเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
หน่วยงานดาเนินการ: โครงการชลประทานอ่างทอง
รวม 2 โครงการ

งบประมาณ (บาท)
หมายเหตุ
10,293.90 เหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน

14,519.02

ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ งบประมาณ 77,930 บาท
ที่
โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และกิจกรรม
เพือ่ การท่องเทีย่ ว
กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
กิจกรรมย่อย: งานราลึกขุนรองปลัดชู
หน่วยงานดาเนินการ: อาเภอวิเศษชัยชาญ และสานักงาน
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง
รวม 1 โครงการ

งบประมาณ (บาท)
หมายเหตุ
77,930.00 หมดความจ าเป็ น จากการยกเลิ ก
โครงการ เนื่ อ งจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019
77,930.00

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้รับการประสานจากหน่วยงานขอใช้งบประมาณเพื่อดาเนิน
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โครงการสารอง Y2) จานวน
2 โครงการ งบประมาณรวม 367,800 บาท (สามแสนหกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ดังนี้
1. โครงการที่ข อใช้งบประมาณภายใต้ผ ลผลิตเดีย วกัน จานวน 1 โครงการ
งบประมาณ 67,800 บาท (หกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)
ที่
1

โครงการ/รายการ
โครงการสารอง Y2
ผลผลิต : โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
โครงการ : เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ
กิจกรรมหลัก : ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและ
การค้ามนุษย์

กิ จ กรรมย่ อ ย : ยุ ติ ธ รรมรวมใจสร้ า งเกาะคุ้ ม ภั ย
อาชญากรรม
หน่วยงานดาเนินการ: สานักงานยุติธรรมจังหวัดอ่างทอง

งบประมาณ
นางบประมาณมาจากผลผลิต
67,800 ผลผลิ ต : โครงการพั ฒนาสั ง คมแ ละ
คุณภาพชีวิต
หมายเหตุ :
เป็ น ก ารน างบ ป ระ ม าณ ม าด าเนิ น
โครงการส ารอง Y2 เป็ น อ านาจของ
ก.บ.จ.อท. และขอเปลี่ ย นแปลงหน่ ว ย
ดาเนินการจาก สานักงานยุติธรรมจังหวัด
อ่างทอง เป็น เรือนจาจังหวัดอ่างทอง

งบประมาณ
67,800

หากเห็นชอบโครงการฯ แล้วจะมี งบประมาณคงเหลือจากผลผลิต : โครงการ
พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ จานวน 376,130.26 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นหกพันหนึ่งร้อย
สามสิบบาทยี่สิบหกสตางค์)
2. โครงการที่ขอใช้งบประมาณข้ามผลผลิต จานวน 1 โครงการ งบประมาณ
300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)
ที่
1

โครงการ/รายการ
โครงการสารอง Y2
ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านการท่องเทีย่ วและบริการ
โครงการ : พัฒนาช่องทางการตลาด
กิจกรรมหลัก : พัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
กิจกรรมย่อย : ผลิตวิดีทัศน์ เผยแพร่ของดีจังหวัดอ่างทอง
หน่วยงานดาเนินการ: สานักงานประชาสัมพันธ์อ่างทอง

งบประมาณ
นางบประมาณมาจากผลผลิต
300,000 ผลผลิ ต : โครงการพั ฒนาสั ง คมแ ละ
คุณภาพชีวิต
หมายเหตุ :
เป็ น การใช้ ง บประมาณ ข้ า มผลผลิ ต
ก.บ.จ.อท. ให้ความเห็นชอบ และต้องขอ
อนุมัติจากสานักงบประมาณ

งบประมาณ
300,000

-๑๓รวมใช้เงินงบประมาณจากผลผลิตโครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ทั้งสิ้น
367,800 บาท (สามแสนหกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ หากคณะกรรมการบริหารงาน
จังหวัดแบบบู รณาการ (ก.บ.จ.อท.) เห็ นชอบให้ ใช้เงินงบประมาณดั งกล่ าว จะมี งบประมาณ
คงเหลือจากผลผลิต : โครงการพัฒ นาสังคมและคุณภาพชีวิต จานวน 76,130.26 บาท
(เจ็ดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสามสิบบาทยี่สิบหกสตางค์ )
สรุปงบประมาณคงเหลือที่สามารถดาเนินการได้อีก จานวน 168,579.28 บาท
ภายใต้ผลผลิต ดังนี้
ผลผลิต
ผลผลิต : โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ผลผลิต : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ
รวม 3 ผลผลิต

งบประมาณ (บาท)
76,130.26
14,519.02
77,930.00
168,579.28

ข้อกฎหมาย
1. หลั ก เกณฑ์ ก ารเปลี่ ย นแปลงโครงการตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัด และกลุ่ม จังหวัด ตามมติคณะกรรมการบูรณาการ
นโยบายการพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564
ข้อ 2 การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด
และกลุ่ มจั งหวัดในกรณี อื่ น ๆ ให้ เป็ นอานาจของ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. พิ จารณาให้ ความ
เห็นชอบ โดยหารือสานักงบประมาณและดาเนินการตามระเบียบการบริหารงบประมาณที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ให้รายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้อ.ก.บ.ภ. ที่กากับดูแล
ภาคภายใน 15 วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาสที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงโครงการ ได้แก่
2.1 โครงการที่ ก.บ.ภ. ให้ ค วามเห็ น ชอบแต่ ยั งไม่ ได้ รั บ การจั ด สรร
งบประมาณ (โครงการที่ ได้ รับ ความเห็ น ชอบในกรอบวงเงิน และโครงการที่ ได้ รับ ความ
เห็นชอบเกินกรอบวงเงิน) เฉพาะโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีนั้น ๆ
2.3 การเปลี่ ย นแปลงรายละเอี ย ดของโครงการที่ ไ ม่ มี ผ ลกระทบ
ต่อวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม หรือรายการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ ดังนี้
2.3.3 การเปลี่ ยนแปลงหน่ วยด าเนิ นงาน โดยที่ วั ตถุ ประสงค์ ของ
โครงการ กิจกรรม พื้นที่ดาเนินการ และกลุ่มเป้าหมายไม่เปลี่ยนแปลง
2. หลักเกณฑ์ว่าด้ว ยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงิน จัดสรร หรือการ
เปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562
ข้อ 8 กรณี มีความจาเป็นเพื่ อจัดทาผลผลิ ตหรือโครงการให้ บรรลุ เป้าหมาย
ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณอาจ
โอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ภายใต้แผนงาน ผลผลิต หรือโครงการเดียวกันได้
โดยไม่ต้องขออนุมัติจากสานักงบประมาณ ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้
(1) ต้องมิใช่การโอนจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรจากรายจ่าย
ในงบบุคลากรรายการค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไปรายการค่าที่ ดิน
รายการสิ่ ง ก่ อ สร้ า งที่ มี ว งเงิ น ตั้ ง แต่ สิ บ ล้ า นบาทขึ้ น ไป หรื อ รายการก่ อ หนี้ ผู ก พั น ข้ า ม
ปีงบประมาณ

-๑๔(2) ต้อ งไม่ น าไปก าหนดเป็ น อั ตราบุ คลากรตั้งใหม่ รายการค่ าจัดหา
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รายการค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป รายการ
ค่าที่ดิน รายการค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป หรือเป็นค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวที่ไม่ได้กาหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และต้องไม่เป็นการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
กรณีมีเงินจัดสรรเหลือจ่ายจากการดาเนิ นงานบรรลุวัตถุประสงค์ หรือ
จากการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณอาจโอนเงินจัดสรรหรือ เปลี่ยนแปลง
เงินจัดสรรดังกล่าว ไปใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใด ๆ ภายใต้แผนงานผลผลิต หรือโครงการเดียวกัน
และภายใต้เงื่อนไขตาม (2) ได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากสานักงบประมาณ
ข้อพิจารณา
1. โครงการ/กิจ กรรมที่ ข อใช้ งบประมาณภายใต้ ผ ลผลิ ต เดี ย วกัน จ านวน 1 โครงการ
งบประมาณ 67,800 บาท (หกหมื่ น เจ็ ด พั น แปดร้ อ ยบาทถ้ ว น) เป็ น ไปตามหลั กเกณฑ์
การเปลี่ ย นแปลงโครงการตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงิน
จัดสรร หรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็น อานาจของคณะกรรมการ
ก.บ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
- หน่วยงานที่ขอใช้งบประมาณฯ คือ เรือนจาจังหวัดอ่างทอง ขอใช้เงิน งบประมาณ
เพื่ อดาเนิ นโครงการส ารอง Y2 ผลผลิ ต : โครงการพั ฒนาสั งคมและคุ ณภาพชีวิต โครงการ :
เสริ มสร้ างความปลอดภั ยในชี วิ ตและทรั พ ย์ สิ น กิ จกรรมหลั ก : ป้ องกั นและแก้ ไขปั ญ หา
อาชญากรรมและการค้ามนุษย์ กิจกรรมย่อย : ยุติธรรมรวมใจสร้างเกาะคุ้มภัยอาชญากรรม
นางบประมาณมาจากผลผลิต : โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
จานวน 67,800 บาท
2. โครงการ/กิจ กรรม ที่ขอใช้งบประมาณข้ามผลผลิต จานวน 1 โครงการ งบประมาณ
300,000 บาท (สามแสนบาทถ้ ว น) เป็ น ไปตามหลั กเกณฑ์ การเปลี่ ยนแปลงโครงการ
ตามแผนปฏิ บั ติร าชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัด และกลุ่ ม จังหวัด
ซึ่งเป็นอานาจของคณะกรรมการ ก.บ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ แต่เนื่องจากเป็นการใช้
งบประมาณข้ามผลผลิต ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้จ่ายงบประมาณการโอนเงิน
จั ด สรรหรื อ การเปลี่ ย นแปลงเงิ น จั ด สรร พ.ศ. 2562 ตามระเบี ย บว่ า ด้ ว ยการบริ ห าร
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อ 8 จึงต้องขออนุมัติจากสานักงบประมาณ
- หน่วยงานที่ขอใช้งบประมาณฯ คือ สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง ขอใช้เงิน
งบประมาณ เพื่อดาเนินโครงการสารอง Y2 ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ
โครงการ : พัฒนาช่องทางการตลาด กิจกรรมหลัก : พัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อย : ผลิตวิดีทัศน์ เผยแพร่ของดีจังหวัดอ่างทอง
นางบประมาณข้ามผลผลิตมาจากผลผลิต โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
จานวน 300,000 บาท
จึงนาเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

-๑๕หัวหน้าสานักงานจังหวัดอ่างทอง เรือนจาจังหวัดอ่างทอง ขอใช้เงิน งบประมาณภายใต้ผ ลผลิตเดียวกัน เพื่อดาเนิน
โครงการส ารอง Y2 โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กิจกรรมหลั ก
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและการค้ามนุษย์ กิจกรรมย่อย ยุติธรรมรวมใจสร้าง
เกาะคุ้มภัยอาชญากรรม จานวน 67,800 บาท (หกหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) และขอ
เปลี่ ยนหน่ วยงานด าเนิ นการ จากส านั กงานยุ ติ ธรรมจังหวัดอ่ างทอง เป็ น เรือนจ าจั งหวั ด
อ่างทอง
การเสนอขอใช้เงินงบประมาณของเรือนจาจังหวัดอ่างทอง เป็นไปตามหลักเกณฑ์
การเปลี่ ย นแปลงโครงการตามแผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงิน
จัดสรร หรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นอานาจของคณะกรรมการ
ก.บ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ผู้แทน เรือนจาจังหวัดฯ การด าเนิ น กิ จ กรรมยุ ติ ธ รรมรวมใจสร้ า งเกาะคุ้ ม ภั ย อาชญากรรม มี วั ต ถุ ป ระสงค์
การจัดกิจกรรม เพื่อการอานวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้าในสังคมและแนวทาง
การขับเคลื่อนกรอบการป้องกันอาชญากรรม การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการป้องกันปัญหายา
เสพติดและปัญหาอาชญากรรมแก่ผู้ต้องขังในเรือนจา การสร้างเสริมพลังในการดูแลตนเอง
ให้ห่างไกลปัญหาอาชญากรรมและการมีส่วนร่วมของผู้ต้ องขังในเรือนจา สามารถนาไปใช้
ภายหลังพ้นโทษได้
มติที่ประชุม

เห็ นชอบการขอใช้ เงิน งบประมาณภายใต้ ผ ลผลิ ต เดีย วกัน เพื่ อด าเนิ นโครงการ
สารอง Y2 โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กิจกรรมหลัก ป้องกันและ
แก้ไขปั ญ หาอาชญากรรมและการค้ามนุ ษย์ กิจกรรมย่ อย ยุ ติ ธรรมรวมใจสร้างเกาะคุ้มภั ย
อาชญากรรม จ านวน 67,800 บาท (หกหมื่ นแปดพั นเจ็ ดร้ อยบาทถ้ วน) และขอเปลี่ ยน
หน่วยงานดาเนินการ จากสานักงานยุติธรรมจังหวัดอ่างทอง เป็น เรือนจาจังหวัดอ่างทอง

หัวหน้าสานักงานจังหวัดอ่างทอง ส านั กงานประชาสั มพั นธ์ จังหวัดอ่ างทอง ขอใช้เงิน งบประมาณข้ ามผลผลิ ต เพื่ อ
ดาเนินโครงการสารอง Y2 โครงการพัฒนาช่องทางการตลาด กิจกรรมหลัก พัฒนาการตลาด
และการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อย ผลิตวิดีทัศน์ เผยแพร่ของดี
จังหวัดอ่างทอง จานวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)
การเสนอขอใช้เงินงบประมาณของสานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง เป็นไป
ตามหลั กเกณฑ์ การเปลี่ ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิ บั ติราชการประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ. 2565 ของจั งหวั ด และกลุ่ ม จั งหวั ด ซึ่ ง เป็ น อ านาจของคณะกรรมการ ก.บ.จ.
พิจารณาให้ความเห็นชอบ แต่เนื่องจากเป็นการใช้งบประมาณข้ามผลผลิต ซึ่งไม่เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้จ่ายงบประมาณการโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงิน
จัดสรร พ.ศ. 2562 ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อ 8 จึงต้อง
ขออนุมัติจากสานักงบประมาณ
ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง การด าเนิ น กิ จ กรรมผลิ ต วิ ดี ทั ศ น์ เผยแพร่ ข องดี จั ง หวั ด อ่ างทอง เป็ น การ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านการท่องเที่ยว ในการสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการ
ท่องเที่ยวให้จังหวัดอ่างทองเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยการผลิตวิดีทัศน์ให้ครอบคลุมทั้ง 7 อาเภอ
จะมีภาพรวมของการท่องเที่ยวทั้งหมด
ประธาน

มีการเผยแพร่ทางช่องทางไหนบ้าง

-๑๖นายสมพงษ์ คงแช่มดี

การจัดทาวิดีทัศน์ส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปทางวัฒนธรรมในพื้นที่นั้นๆมากกว่า อยากให้
เน้นเรื่องการส่งเสริมอาชีพของประชากรในพื้นที่

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฯ
แต่ละอาเภอมีการจัดทาภาพรวมแต่ละอาเภอไว้แล้ ว โดยมีเนื้อหาที่ครอบคลุ ม
ทุกด้าน เช่น วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ วิถีชิวิตและชุม ชน เกษตร และของดีแต่ละอาเภอ
เมื่อรวบรวมเสร็จแล้วจะนามาเผยแพร่ผ่ านทางช่องทาง YouTube เพื่อให้ ประชาชนได้
เข้าถึงได้ง่าย
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบการขอใช้ เงิ น งบประมาณข้ ามผลผลิ ต เพื่ อด าเนิ นโครงการส ารอง Y2
โครงการพั ฒนาช่องทางการตลาด กิจกรรมหลั ก พั ฒนาการตลาดและการประชาสั มพั นธ์
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อย ผลิตวิดีทัศน์ เผยแพร่ของดีจังหวัดอ่างทอง จานวน
300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) และเสนอขออนุมัติจากสานักงบประมาณ
4.2 ขอความเห็ น ชอบข้ อ เสนอโครงการเพื่ อ ขอรับ การสนั บ สนุน เงิน กองทุ น
เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประธาน

มอบสานักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง

พลังงานจังหวัดอ่างทอง

สานักงานบริหารกองทุนเพื่อการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน เปิดรับข้อเสนอโครงการ
เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ พลังงาน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2565 (เพิ่ ม เติ ม ) ภายใต้ ก ลุ่ ม งานส่ ง เสริ ม อนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานและพลั งงานทดแทน
เศรษฐกิจฐานราก วงเงิน 1,900 ล้านบาท (กรอบวงเงินจังหวัดละ 25 ล้านบาท) ตั้งแต่วันที่
8 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 ภายในเวลา 16.30 น. ซึ่งกาหนดให้ข้อเสนอ
โครงการในกลุ่ ม งานส่ งเสริ ม อนุ รั ก ษ์ พ ลั งงานและพลั งงานทดแทนเศรษฐกิ จ ฐานราก
ข้อเสนอโครงการจะต้องผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการบริห ารงาน
จังหวัดบูรณาการก่อน จึงจะยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกองทุน
เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานได้ โดยสานักงานพลังงานจังหวัดเป็นผู้ตรวจสอบ รวบรวม
ใบสมั ครเพื่ อ ขอรั บ เงิน สนั บ สนุ น และเอกสารหลั กฐาน เพื่ อ ประกอบการพิ จารณาการ
พิจารณาของคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
 เทคโนโลยีพลังงานทดแทนหรือการอนุรักษ์พลังงานที่ให้การสนับสนุน
1. สถานีพลังงานชุมชน สามารถขอรับการสนับสนุนเทคโนโลยีเดี่ยว หรือหลายเทคโนโลยีที่
ประกอบกัน โดยมีรูปแบบของการร่วมจ่าย (Co-Pay) ประกอบด้วย 6 เทคโนโลยี ดังนี้
1.1 ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่
- แบบรถเข็น ขนาดไม่น้อยกว่า 340 วัตต์
- แบบลากจูง ขนาดไม่น้อยกว่า 3,060 วัตต์
1.2 เตาชีวมวลประสิทธิภาพสูง
1.3 ชุดครอบหัวเตาแก๊สประสิทธิภาพสูง
1.4 ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1.5 ระบบผลิตแก๊สชีวภาพจากของเสีย
1.6 ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สาหรับระบบห้องเย็น
2. ระบบสู บน้ าพลั งงานแสงอาทิ ตย์ ส าหรับบ่ อบาดาล ขนาดไม่ น้ อยกว่ า 2.5 กิ โลวั ตต์
ถังพักน้าขนาดบรรจุ 20 ลูกบาศก์เมตร
3. ระบบสู บ น้ าพลั งงานแสงอาทิ ตย์ ส าหรั บ แหล่ งกั ก เก็ บ น้ าผิ ว ดิ น ขนาดไม่ น้ อยกว่ า
25 กิโลวัตต์

-๑๗4. ระบบผลิ ต ไฟฟ้ า จากพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ พื้ น ที่ ที่ ไ ฟฟ้ า ยั ง เข้ า ไม่ ถึ ง /ไม่ มี ไ ฟฟ้ า
(Off Grid)
- ระบบผลิตไฟฟ้าเพื่อชุมชนพึ่งพาตนเอง (Mini/Micro Grid)
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 กิโลวัตต์ แบตเตอรี่ลิเธียม 134 กิโลวัตต์-ชั่วโมง
ขนาดไม่น้อยกว่า 20 กิโลวัตต์ แบตเตอรี่ลิเธียม 224 กิโลวัตต์-ชั่วโมง
ขนาดไม่น้อยกว่า 40 กิโลวัตต์ แบตเตอรี่ลิเธียม 447 กิโลวัตต์-ชั่วโมง
- ระบบผลิตไฟฟ้าเพื่อบ้านพักอาศัย (Solar home)
ขนาดไม่น้อยกว่า 600 วัตต์ แบตเตอรี่ลิเธียม 120 แอมป์แปร์-ชั่วโมง
ผู้ที่มีคุณสมบัติขอยื่นรับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ ได้แก่ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
สถาบันการศึกษา หรือองค์กรเอกชนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลทางกฎหมายไทย หรือกฎหมาย
ต่างประเทศที่มีกิจกรรมเกี่ยวข้องโดยตรงกับการอนุรักษ์พลังงาน และมิไ ด้มีวัตถุประสงค์
ในการมุ่งค้าหาก าไรจากการประกอบกิจกรรมดังกล่ าวโดยลงทะเบี ยนเป็ นผู้ ดู แลระบบ
(Admin) ของหน่วยงาน ซึ่งจังหวัดอ่างทองมีหน่วยงานที่ลงทะเบียนเป็นผู้ดูแลระบบ (Admin)
ของหน่วยงาน เรียบร้อยแล้ว จานวน 52 แห่ง ดังนี้
อาเภอเมืองอ่างทอง
1.จังหวัดอ่างทอง
2.อบจ.อ่างทอง
3.เทศบาลเมืองอ่างทอง
4.อบต.คลองวัว
5.อบต.จาปาหล่อ
6.อบต.บ้านแห
7.อบต.หัวไผ่
8.อบต.บ้านอิฐ
อาเภอโพธิ์ทอง
1.ทต.รามะสัก
2.ทต.ทางพระ
3.ทต.โคกพุทรา
4.อบต.อ่างแก้ว
5.อบต.บางพลับ
6.อบต.คาหยาด
7.อบต.ยางช้าย
8.อบต.บางระกา
9.อบต.อินทประมูล
อาเภอป่าโมก
1. ทต.ป่าโมก
2.อบต.นรสิงห์
3.อบต.โรงช้าง
4.อบต.เอกราช
5.อบต.สายทอง
6.อบต.บางเสด็จ
อาเภอสามโก้
1.ทต.สามโก้
2.อบต.อบทม
3.อบต.โพธิ์ม่วงพันธ์

อาเภอวิเศษชัยชาญ
1.ทต.วิเศษไชยชาญ 9.อบต.หัวตะพาน
2.ทต.สาวร้องไห้ 10.อบต.ไผ่วง
3.ทต.ไผ่ดาพัฒนา 11.อบต.บางจัก
4.ทต.ม่วงเตี้ย
12.ทต.ท่าช้าง
5.ทต.บางจัก
13.ทต.ห้วยคันแหลน
6.อบต.ตลาดใหม่ 14.อบต.ไผ่จาศีล
7.อบต.ศาลเจ้าโรงทอง
8.อบต.ยี่ล้น
อาเภอแสวงหา
1.ทต.แสวงหา
2.ทต.เพชรเมืองทอง
3.อบต.จาลอง
4.อบต.วังน้าเย็น
5.อบต.สีบัวทอง
6.อบต.ศรีพราน
7.อบต.บ้านพราน
อาเภอไชโย
1.ทต.ไชโย
2.ทต.เกษไชโย
3.อบต.ราชสถิตย์
4.อบต.เทวราช
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

-๑๘ส านั กงานพลั งงานจังหวัดอ่างทองได้ด าเนิ นการจั ดประชุ มคณะทางานบูรณาการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานเชิงพื้นที่ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565
เวลา 13.30 น. ณ.ห้ องประชุมป่าโมก ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง เพื่อพิจารณากลั่นกรอง
ให้ความเห็นชอบแผนงาน โครงการเพื่อจัดลาดับความสาคัญและประเด็นเร่งด่วนเพื่อเสนอ
ขอรับงบประมาณจากกองทุนเพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้กรอบวงเงิน
จั ง หวั ด ละ 25 ล้ า นบาท โดยมี ข้ อ เสนอโครงการที่ ข อรั บ การสนั บ สนุ น เงิ น กองทุ น
เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จานวนทั้งสิ้น 11 โครงการ
วงเงินที่ขอรับการสนับสนุนรวมทั้งสิ้น 24,472,800 บาท (ยี่สิบสี่ล้านสี่แสนเจ็ดหมื่น
สองพันแปดร้อยบาทถ้วน) ดังนี้
ลาดั
ชื่อโครงการ
บ
1 โครงการติดตั้งระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์
แบบเคลื่อนที่
2 โครงการระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่
3 โครงการระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่
4 โครงการระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่
5 โครงการระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่
6 โครงการระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่
(แบบรถเข็น)
7 โครงการระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่
(แบบลากจูง)
8 โครงการระบบอบแห้งพลังงานอาทิตย์
9 โครงการติดตั้งระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อการเกษตร
10 โครงการระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์สาหรับ
แหล่งน้าผิวดิน
11 โครงการระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่
งบประมาณรวมทัง้ สิน้

หน่วยงานทีข่ อรับสนับสนุน
อบต.หัวไผ่
ทต.ม่วงคัน
ทต.รามะสัก
อบต.คลองวัว
อบต.ตลาดใหม่
อบต.เอกราช

อ.เมืองฯ

จานวนเงิน
66,000

อ.โพธิ์ทอง
17,006,000
อ.โพธิ์ทอง
4,620,000
อ.เมืองฯ
660,000
อ.วิเศษชัยชาญ 440,000
อ.ป่าโมก
22,000

อบต.เอกราช

อ.ป่าโมก

220,000

ทต.ทางพระ
ทต.สามโก้

อ.โพธิ์ทอง
อ.สามโก้

21,800
22,000

ทต.ท่าช้าง

อ.วิเศษชัยชาญ

1,175,000

อบต.ยี่ล้น

อ.วิเศษชัยชาญ

220,000
24,472,800

จึงนาเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
ประธาน

กองทุนเพื่ อการส่ งเสริมการอนุ รั กษ์ พลั งงาน ปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุ่ มงาน
ส่ งเสริ มอนุ รั กษ์ พลั งงานและพลั งงานทดแทนเศรษฐกิ จฐานราก วงเงิน 1,900 ล้ านบาท
(กรอบวงเงินจังหวัดละ 25 ล้านบาท) และจังหวัดได้ แจ้งให้ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ลงทะเบียนเป็ นผู้ดูแลระบบ (Admin) ซึ่งจังหวัดอ่างทองมีหน่วยงานที่ลงทะเบียนเป็นผู้ดูแล
ระบบ (Admin) ของหน่วยงาน เรียบร้อยแล้ว จานวน 52 แห่ง มีข้อเสนอโครงการที่ขอรับการ
สนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จานวนทั้งสิ้น
11 โครงการ วงเงินที่ขอรับการสนับสนุนรวมทั้ งสิ้ น 24,472,800 บาท (ยี่สิ บสี่ ล้าน
สี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งกาหนดให้ข้อเสนอโครงการในกลุ่มงานส่งเสริม
อนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก ข้อเสนอโครงการจะต้องผ่านการ

-๑๙-

นายวินัย บุญศรี

พิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดบูรณาการก่อน จึงจะยื่นข้อเสนอ
โครงการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานได้
เห็นด้วยกับการให้มีการเสนอโครงการ แต่หลักเกณฑ์การเสนอโครงการที่กาหนด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถดาเนินการได้ เนื่องจากรูปแบบ/ระเบียบการบริหาร
จัดการโครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ สามารถดาเนินการได้ บางพื้นที่มีบ่อน้าที่
กรมทรัพยากรน้าเจาะให้เกษตรกรเพื่อทาการเกษตรในเขตพื้นที่ต่างๆ ซึ่งมีแต่การอนุญาต
ให้เจาะบ่อน้า แต่ไม่มีการอนุญาตให้ใช้น้า ทาให้ไม่สามารถเสนอขอรับ ข้อเสนอโครงการ
ในกลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานรากจากพลังงานได้
และในปีต่อๆ ไป อยากให้มีการประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นล่วงหน้าก่อนจัดทา
ข้อเสนอโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

ประธาน

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เตรียมการเสนอขอใช้พื้นที่ไว้ล่วงหน้าได้เลย เมื่อถึง
ระยะเวลายื่นข้อเสนอโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่ งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน ในปีงบประมาณถัดไป จะได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อเสนอโครงการฯ

คลังจังหวัดอ่างทอง

ในการประชุมคณะทางานบู รณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานเชิงพื้นที่
ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 มีข้อเสนอโครงการที่ขอรับการสนับสนุน
เงิน กองทุน เพื่อส่ งเสริมการอนุรักษ์ พลั งงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จานวนทั้งสิ้ น
12 โครงการ วงเงินที่ขอรับการสนับสนุนรวมทั้งสิ้น 24,992,800 บาท (ยี่สิบสี่ล้านเก้าแสน
เก้ า หมื่ น สองพั น แปดร้ อยบาทถ้ วน) ซึ่ งในที่ ประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารงานจั ง หวั ด
แบบบูรณาการจังหวัดอ่างทอง (ก.บ.จ.อท.) ครั้งที่ 3/2565 วันนี้ (วันที่ 19 เมษายน 2565)
มีจ านวนข้ อเสนอ จ านวนทั้ งสิ้ น 11 โครงการ วงเงิน ที่ ขอรับ การสนั บ สนุ น รวมทั้ งสิ้ น
24,472,800 บาท (ยี่สิบสี่ล้ านสี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันแปดร้ อยบาทถ้วน) มีงบประมาณ
คลาดเคลื่อน จานวน 520,000 บาท (ห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) เพราะเหตุใด

พลังงานจังหวัดอ่างทอง

เนื่องจากมีโครงการที่ปรับตก จานวน 1 โครงการ (ขาดหนังสือ นบ.5) คือ โครงการ
ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์สาหรับบ่อบาดาล (แบบหอถังสูง) เพื่อแก้ปัญหาภั ยแล้ง
งบประมาณ 520,000 บาท (ห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) องค์การบริหารส่วนตาบลเอกราช
เป็นหน่วยงานดาเนินการ

มติที่ประชุม

เห็ นชอบข้อเสนอโครงการเพื่อ ขอรับ การสนั บ สนุ นเงินกองทุน เพื่ อส่ งเสริมการ
อนุ รักษ์พลังงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จานวนทั้งสิ้น 11 โครงการ วงเงิ น
ที่ขอรับ การสนั บ สนุนรวมทั้งสิ้ น 24,472,800 บาท (ยี่สิบสี่ล้านสี่ แสนเจ็ดหมื่นสองพัน
แปดร้อยบาทถ้วน)

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอืน่ ๆ

นายสมพงษ์ คงแช่มดี

1. การก่อสร้างจุดกลับรถบริเวณสะพานอ่างทอง ฝั่งตลาดหลวง มีการดาเนินการ
ต่อหรือไม่ อย่างไร

ผู้แทน เทศบาลเมืองอ่างทอง
กรณีการก่อสร้างจุดกลับรถบริเวณสะพานอ่างทอง ฝั่งตลาดหลวง ได้ประสานกับ
แขวงทางหลวงอ่างทองแล้ว ปรากฏว่าขั้นตอนการเวนคืนพื้นที่ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ตอนนี้ ติ ด ปั ญ หาเรื่อ งฟุ ต บาท เนื่ อ งจากมี โ ฉนดบนฟุ ต บาท เจ้ า ของที่ ดิ น ไม่ ยิ น ยอมให้
เทศบาลเมืองอ่างทองและแขวงทางหลวงอ่างทองเข้าดาเนินการ ซึ่งตอนนี้มีการแจ้งความ
ดาเนินคดีกับเจ้าของพื้นที่อยู่ ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบ

-๒๐ประธาน

เจ้าของพื้นที่เข้ามาร้องเรียนที่ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด ทางศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
ได้มี ก ารนั ด ให้ ม าไกล่ เกลี่ ย ซึ่ งเจ้ าของพื้ นที่ ไม่ ยอมเข้ ามาไกล่ เกลี่ ยในระยะเวลาที่ ก าหนด
แต่มีการยื่นข้อเสนอขาย ทางเทศบาลเมืองอ่างทองได้แจ้งกับทางเจ้าของพื้นที่แล้วว่าไม่มี
ระเบียบในการซื้อที่สาธารณประโยชน์ เนื่องจากพื้นที่เป็นที่สาธารณประโยชน์โดยสภาพ
การเป็นฟุตบาท และศูนย์ดารงธรรมจังหวัดอ่างทองได้แจ้งให้เจ้ าของพื้นที่ไปดาเนินการ
ทางศาลถ้ า ประสงค์ จ ะใช้ สิ ท ธิ์ และให้ เป็ น เรื่ อ งทางกฎหมาย ถ้ า เจ้ า ของพื้ น ที่ ไ ม่ ไ ป
ดาเนินการที่ศาล ก็สามารถเข้าดาเนินการต่อได้

ผู้แทน ตารวจภูธรจังหวัดอ่างทอง สาหรับเรื่องคดีความที่เข้าไปแจ้งความที่สถานีตารวจภูธรเมืองอ่างทอง อยู่ระหว่าง
การเร่งรัดการออกสานวนโดยเร็ว ไม่ติดขัดปัญหาใด
มติที่ประชุม

รับทราบ

ประธาน

2. ในการประชุม ปิด ศูน ย์ป ฏิบ ัต ิก ารป้อ งกัน และลดอุบ ัต ิเ หตุท างถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในส่วนของจังหวัดอ่างทอง เทศกาลสงกรานต์ ปี 2565 มีเป้าหมาย
ในการลดอุบัติเหตุ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา จังหวัดอ่างทองไม่ควรเกิดอุบัติเหตุเกิน 26 ครั้ง
ในปี 2565 เกิดอุบัติเหตุ จานวน 13 ครั้ง สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการขับขี่รถจักรยานยนต์
ไม่สวมหมวกนิรภัย ซึ่งจังหวัดอ่างทอง มีสถิติประชากรสวมใส่หมวกนิรภัย ต่ากว่า 20%
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง จึงอยากให้มีการรณรงค์การสวมใส่หมวกนิรภัย โดยเฉพาะ
พื้นที่เขตเทศบาลเมืองอ่างทองก่อน เพื่อความปลอดภัยของตนเอง

มติที่ประชุม

รั บ ทราบ มอบให้ ส านั ก งานป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั งหวั ด อ่ า งทอง
ประสานกับตารวจภูธรเมืองอ่างทอง และเทศบาลเมืองอ่างทอง ประชาสัมพันธ์สร้างความ
รับรู้ สร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่จังหวัดอ่างทองต่อไป

นายสมพงษ์ คงแช่มดี

3. รถบรรทุกฟางที่สัญจรบนท้องถนน มีการคลุมผ้า เรียบร้อยเป็นบางคัน สาหรับ
รถบรรทุกฟางที่ไม่ดาเนินการคลุมผ้าขณะสัญจรบนท้องถนน จะมีวิธีการดาเนินการอย่างไร

ประธาน

มีกฎหมายบังคับให้รถบรรทุกฟางทุกคั นต้องคลุมผ้าให้เรียบร้อยขณะสัญจร

ผู้แทน ตารวจภูธรจังหวัดอ่างทอง รับไปดาเนินการ และกวดขันเรื่องรถบรรทุกฟาง
มติที่ประชุม

รั บ ทราบ มอบให้ ต ารวจภู ธ รเมื อ งอ่ า งทองด าเนิ น การกวดขั น รถบรรทุ ก ฟาง
ให้เป็นไปตามกฎหมายกาหนด

ปิดประชุม เวลา 14.45 น.
ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสาวกฤติยา ศศะภูริ)
พนักงานทรัพยากรบุคคล
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางปัญจมาศ เด็ดแก้ว)
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

